
1

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag 

19 mei 2015, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

30e jaargang no. 10                   13 mei 2015

Volharding E4G is 
zaterdag 2 mei 2015 
kampioen geworden. 
In Sevenum wonnen de 
Rood-Witten de slotwed-
strijd van Sparta’18 E6G 
met 0-3 en daarmee werd 
het kampioenschap veilig 
gesteld. In Vierlingsbeek 
werden ze feestelijk 
onthaald en tot slot was er 
een triomftocht per huifkar. 

Proficiat Volharding E4G!

Spelers: Maikel Toonen, 
Stijn van Kempen, 
Daniël Revter, Lynn van 
Wanrooij, Janick Jacobs, 
Sem Voet, Daan Bouten, 
Guus Peeters en Gijs van 
der Meulen. Leiders: 
Ralf Portier (+trainer) en 
Niek Toonen.

In het weekend van 30 april t/m 3 mei 
heeft Noortje Spee uit Groeningen met 
haar pony Laika WE, deelgenomen 
aan een internationale springwedstrijd 
CSIOP in Lier België.  
Na 2 foutloze parcoursen in de klas-
se 'big tour' (1.20m), kon Noortje voor 
de eerste keer starten in de Grand 
Prix (1,30m). Met 8 strafpunten eindig-
de Noortje in de middenmoot, maar ze 
kan terugkijken op een sportief zeer 
succesvol weekend.

Mei en juni zijn voor de internationa-
le pony springsport traditioneel druk-
ke maanden in verband met kwalifica-
tie mogelijkheden voor het Europese 
kampioenschap, wat dit jaar in Malmö 

(Zweden) wordt georganiseerd.  Noortje Spee zal met haar pony Laika WE (een 9-jarige Oldenburger mer-
rie) komende maanden aan wedstrijden in Nederland, België en Duitsland deelnemen.
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Van de redactie:
●  Kei moi: het bankje en de afvalbak aan de 

Klaphekken bij de Maas worden in ere 
 hersteld!. Een belangrijke ontmoetingsplek 

die behouden moet blijven! 
 Helemaal mee eens.......! 
●  Op sportief gebied werd de eer van 
 Vierlingsbeek en Groeningen hoog 
 gehouden: allereerst door Noortje Spee met 

haar pony Laika WE tijdens de internationale 
springwedstrijd in Lier (België), en ook door 
de jeugd van Volharding E4G die kampioen 
geworden zijn. Allen van harte gefeliciteerd 
met het behaalde resultaat.

●  Voor de minder fanatieke sportgoden onder 
ons: van 19 t/m 22 mei kan iedereen weer 
meelopen tijdens de jaarlijkse 

 wandel4daagse. Met dit niet meer weg te 
denken evenement, werkt u niet alleen aan 
uw conditie, maar ook steunt u hiermee het 
JOC. Een prima combinatie!

AGENDA:
2015:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zon-
dag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
13 mei KBO: Busdagtocht
13 mei Gryphus: Hard rock café > MAIDEN   
  NIGHT 2015 > zaal open: 20.30 uur
14 mei Symphonica in Sporto: Voetbal & 
  Schiettoernooi i.s.m. RKVV Volharding  
  en Gilde Groeningen
18 mei VOVG: Vissen op forel in Vortum-Mullem  
  bij de Uitkomst. Vertrek om 16.45 uur   
  met de fiets vanaf het Vrijthof
19-22 mei JOC: PLUS Wandel4daagse 
  georganiseerd door het JOC, elke dag  
  starten vanaf 17.30 uur
21 mei Vondel: Bloemenactie
28 mei VOVG: Wandeling met de schaapskudde 
  o.l.v. Frank van der Zanden door de   
  Maasheggen
29 mei MVC’64: Quizavond 20.00 uur
30 mei MVC’64: Buitentoernooi 10.00 uur
30 mei Ophalen oud papier: Herleving, tel.   
  06-48236890 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
30 mei Joffershof: viering Joffershof 30 jaar

30 mei MVC’64: Feestavond 21.00 uur
31 mei Groenings koor: Optreden in Brüggen   
  (Dld)
2 juni Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 juni KBO: Fietsdag
10 juni VOVG: Boerengolf in Nieuw-Bergen 
  vertrek om 13.15 uur met de fiets vanaf  
  het Vrijthof
14 juni Gêf ‘t dûr : Pruuve van ége bojjem; In de 
  prachtige tuin en boomgaard van Huub  
  Siebers nabij de joodse begraafplaats.
21 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2015
25 juni VOVG: Fietstocht met partner of introducé
27 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
28 juni Harmonie de Herleving: Zomerconcert  
  bij de watermolen
5 juli Symphonica in Sporto: Grande Finale   
  Vrijthof aanvang 13.00 uur
11-12 juli Outlands Open Air 2015
25 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Deze maand geen
   ophaalronde oud ijzer! In augustus   
  kunt u Valentinus weer bellen. 
7-11 aug Kermis Vierlingsbeek
8 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof; 
  aanvang: 14.00 uur
9 aug Vanaf 12:00 uur start kaartverkoop 
  Bèkse Biercantus 2015
20 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug KBO: Forel vissen in Vortum-Mullem
29 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
30 aug Gêf ‘t dûr/Beek Beweegt: Bekse 
  Bruggeloop
1 sept Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4-7 sept Groeningse Kermis
2-6 sept KBO: Meerdaagse reis naar 
  Zwitserland
5-6 sept Kunst en Cultuur festival 
  “Schijt aan de grens”
8 sept VOVG: Najaars- ontmoeting om 19.30 uur  
  bij De Wildeman
17 sept KBO: Fietsmiddag
20 sept Groenings koor: Culinaire Klanken
28 sept Zonnebloem: Boottocht
28 sept VOVG: Excursie naar ijssalon Clevers  
  vertrek om 19.00 uur vanaf het Vrijthof
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof;  
  aanvang: 14.00 uur
6 okt Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 okt VOVG: Italiaanse keuken met Margriet  
  Leenders 18.30 uur bij Concordia
13 okt VOVG: Thermaal bad Arcen vertrek 
  vanaf het Vrijthof om 19.00 uur
16 okt KBO: Spellenmiddag in Joffershof; 
  aanvang: 14.00 uur
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20 okt VOVG: Bloemschikken met Irma van   
  Oeffelt van bloemsierkunst  ‘September’
  om 19.00 uur bij de Ezelgasterij in 
  Groeningen
24 okt Bèkse Biercantus 2015
29 okt KBO: Excursie
3 nov Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 nov VOVG: Rayonavond
14 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal
15 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht  
  Sinterklaas in Vierlingsbeek en 
  Groeningen
16 nov Lezing door de Hartstichting in de 
  Vier linden om 19.30 uur
19 nov KBO: Herfstwandeling
20 nov CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
26 nov KBO: Sinterklaas in Joffershof; 
  aanvang: 14.00 uur
1 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
13 dec VOVG: Kerstmarkt van 11.00 uur tot   
  16.00 uur bij Concordia

15 dec KBO: Kerstviering in Concordia
16 dec VOVG: Kerstviering
19 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus   
  weer bellen.

2016:
9 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
13 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
16 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant
16 jan CV de Keieschieters: Liedjesavond
23 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
24 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
29+30 jan CV de Keieschieters: Zittingsavond
5 febr CV de Keieschieters: Carnavalsvrijdag
7t/m9 febr CARNAVAL
2 - 4 juni Zanggroep Evergreen: Revue

Data voor Agenda?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl

Vieringen 
en 
intenties  

mei - juni:

14 mei:
Hemelvaartdag
9.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties:  Fam. Bouten – Adam.

17 mei:
10.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
19 mei:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
23 mei:
Pinksteren
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
25 mei:
2e Pinksterdag 
10.30 uur: Kapel Groeningen: eucharistieviering
Intenties: Wim Ermers vanwege sterfdag,  Sjang 
Jansen

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele bloemen, kaarten en telefoontjes 
tijdens de ziekteperiode en uitvaart van José van den Heuvel.

Ook de grote belangstelling in de kerk was voor 
ons een teken van waardering voor José. Bedankt!

 Bart & Mariëlle Susan & Jasper
 Guus, Iris Jelte
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26 mei:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
31 mei:
10.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: 
Viering uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig Huwelijk 
Piet en Jo van den Boogaard - van Kempen.
2 juni: 
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
7 juni:
9.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: Wim en To Gerrits, Johannes Deenen en 
Gerardina en Mina Jans.

Intenties: 
Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt 
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw 
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek. 
Zij is hiervoor bereikbaar op elke maandag van 
10.00 tot 11.30 uur en op donderdag tussen 
18.30 en 19.00 uur. Telefoon: 631222. 
De kosten van een intentie zijn € 10.-

Overleden:
José van den Heuvel – Fleuren, 59 jaar.
“De wereld was veel mooier met jou!”

(zie voor info ook de websites:
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl) 

Feest in de Joffershof
Op zaterdag 30 mei opent  gemeenschapshuis Jof-
fershof haar deuren om te vieren dat het  30 jaar 
bestaat. Eigenlijk hadden we dit vorig jaar willen 
vieren, maar dat is door omstandigheden niet door-
gegaan. 
Joffershof is binnen Vierlingsbeek niet meer weg 
te denken als “onderdak” voor vele verenigingen. 
Kinderdagverblijf “de Kleine Vuurtoren “ heeft er 
een onderkomen met sinds kort de toevoeging van 
peuterspeelzaal  “Pompelientje” en ook zal binnen-
kort een dagopvang voor ouderen van start gaan 
binnen Joffershof. Kortom : er is een en al activi-
teit !   
Middels een feestelijke open dag van 14.00 uur 
– 17.00 uur zullen verschillende gebruikers zich 
aan U presenteren door middel van een optreden/
presentatie/informatiestand. Het kinderdagverblijf 
opent haar deuren en zal laten zien hoe een “dag-
je kinderopvang” er in de praktijk uitziet. Ook zal de 
dagopvang voor ouderen  “Alles bijeen” zich pre-
senteren.
Wethouder Willy Hendriks is uitgenodigd en zal 

een bezoek brengen om 14.00 uur. Voor de kinde-
ren zal er een luchtkussen staan en andere verras-
singen. Dus…voor ieder wat vertier, kom gezellig 
kijken en luisteren, de koffie staat klaar!
Bestuur Joffershof

ZOMERSTOP ACTIE:
Uw conditie op peil houden tijdens de zomerstop 
van uw sportvereniging? Deze periode benutten om 
preventief te trainen om blessures in het nieuwe 
seizoen voor te zijn? Iemand het laatste zetje 
geven om in beweging te komen? Of zelf tegen 
gereduceerd tarief kennis maken met ons fitness-
centrum? 
Maak dan gebruik van ons ZOMERSTOP-
ABONNEMENT! 
2,5 maand fitnessen tegen gereduceerd tarief: 
- 1x per week € 60,00 (normaal €75,00) 
- 2x per week € 75,00 (normaal €100,00) 
- Onbeperkt €85,00 (normaal €112,50) 

Tevens hoeft er GEEN INSCHRIJFGELD betaald te 
worden. Deze abonnementen kunnen afgesloten 
worden in de maanden mei en juni. Aanmelden is 
heel eenvoudig door langs te komen op ons fit-
nesscentrum tijdens openingstijden of via onder-
staande contactgegevens. 

Fitnesscentrum van Dongen
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven!”
Grotestraat 18, Vierlingsbeek
fitness@vandongenvierlingsbeek.nl
Tel. 06-43201502
App. 063466888

Pinksteren 2015 
St. Anthonius & St. Nicolaasgilde 
Groeningen

Groeningen staat tijdens Pinksteren op 24 mei en 
25 mei weer volop in het teken van het traditionele 
koningschieten. 
Wie zullen de nieuwe koning en jeugdkoning van 
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het gilde gaan worden?
Eerste Pinksterdag begint al vroeg voor de leden 
van het tamboerkorps; om 7.00 uur ’s morgens 
zullen de tamboers al door Groeningen rondlopen 
om iedereen te laten horen dat op die dag het ko-
ningschieten zal plaatsvinden. Na dit vroege uit-
stapje gaat het tamboerkorps voor de laatste keer 
langs bij de huidige koning van het gilde om wat na 
te praten over het afgelopen koningsschap en de 
wedstrijd die ‘s middags zal gaan volgen. 

Rond 15.00 uur komen de gildebroeders bij elkaar 
in café “De Zandpoort” te Groeningen, waar onder 
andere de loting voor de volgorde van het koning-
schieten zal plaatsvinden. Hierna stelt het gilde 
zich op voor de afmars naar het oude schietterrein 
aan de Voortweg, waar volgens traditie elke gilde-
broeder een schot zal lossen op een houten vogel. 
Vanaf 16.30 uur zal dan uiteindelijk de strijd begin-
nen. Iedereen die belangstelling heeft voor dit ge-
beuren wordt van harte uitgenodigd om een kijkje 
te komen nemen bij deze eeuwenoude traditie op 
het schietterrein “De Lêmse Kuul” aan de Maas-
straat. Ook kunnen toeschouwers die geen lid zijn 
van het gilde een poging wagen om te schieten op 
de publieksvogel. Na het bekend worden van de 
nieuwe koning en jeugdkoning(in) vertrekt het gilde 
naar de kapel. Hier zal halt worden gehouden en 
met enkele flinke harde schoten zal kenbaar wor-
den gemaakt dat het gilde weer een koning heeft. 
Hierna volgt de trom- en vendelhuldiging bij café 
“De Zandpoort”, waarna de dag wordt afgesloten.

Het tamboerkorps staat 2e Pinksterdag om 7.00 uur 
klaar voor weer een Pinksterdag. Ook nu trekt het 
tamboerkorps weer door Groeningen. Nu niet om 
kenbaar te maken dat er koningschieten is, maar 
om de mensen te herinneren aan de Heilige Mis, 
welke om 10.30 uur zal worden gehouden bij de 
kapel in de open lucht. Samen met het Groenings 
koor zal deze mis worden opgedragen aan alle 
overleden gildebroeders. 

Aan de belangstellenden voor deze mis willen we 
vragen om tijdig te komen om zeker te zijn van een 
zitplaats. U kunt natuurlijk ook gewoon uw eigen 
stoel meebrengen. Na dit alles gaat het gilde weer 
richting café “De Zandpoort”. 
‘s Avonds om 18.30 uur komt iedereen weer bij el-
kaar om de koningin en jeugdkoning(in) in te ha-
len voor het Koninginnebal. Rond 20.00 uur zal dit 
feest beginnen. Voor aanvang van dit Koninginne-
bal is er een receptie voor onze nieuwe koning en 
jeugdkoning(in). Iedereen is natuurlijk van harte 
welkom op deze afsluiting van Pinksteren.

Aan alle inwoners van Groeningen het verzoek om 
tijdens de Pinksterdagen de Groeningse vlag weer 
uit te hangen.

Meer informatie is te vinden op: 
www.gildegroeningen.nl

Het zijn drukke, maar mooie 
tijden voor het Groenings Koor.
Op 26 april traden wij op in Beuningen in cultureel 
centrum de Leghe Polder. Een geslaagde middag, 
waar behalve het Groenings Koor ook OBK uit 
Beuningen en de Meander uit Bemmel te horen 
waren. Op 4 mei was het koor samen met Vondel 
en Harmonie de Herleving te horen bij de 
dodenherdenking.

De komende weken zijn wij twee keer te 
beluisteren:
Op 25 mei (2e Pinksterdag) zingen wij tijdens de 
Openluchtmis bij de kapel in Groeningen met het 
Gilde. De mis is om 10.30 uur. 
Op 31 mei treden wij op in Brüggen. Burcht 
Brüggen is het decor voor tal van evenementen. 
In de zomermaanden vinden op de binnenplaats 
van de Burcht openluchtconcerten en theatervoor-
stellingen plaats. Het Groenings Koor zal in deze 
mooie entourage een concert geven. Brüggen ligt 
net over de grens bij Reuver, zo’n 3 kwartier rijden 
vanuit Vierlingsbeek. Wij treden daar om ongeveer 
12.30 uur op. Er is van alles te bekijken in en bij de 
Burcht en ook de omgeving is de moeite waard. 
Meer dan één goede reden dus om op 31 mei eens 
met het Groenings Koor de grens over te gaan.
Het eerder aangekondigde concert in juni in 
Siebengewald gaat helaas niet door. Jammer, 
maar voor het koor is er genoeg te doen. Immers 
op 20 september vindt “Culinaire Klanken” in 
Groeningen plaats. Dat festijn mag u zeker niet 
missen. Noteer die datum ook alvast in uw agenda. 
Er volgt natuurlijk nog nadere informatie in 
Globaal.
Kijkt u ook eens op onze website: 
http://www.groeningskoor.nl/.

Blokfluitconcert 
Mazacrocha in 
Koningskerkje op 
31 Mei

Op 31 mei geeft blokfluitensemble Mazacrocha 
een concert in het Koningskerkje in Vierlingsbeek. 
Op het programma staat vier- en vijfstemmige mu-
ziek uit vijf eeuwen, en zelfs een stuk in vijfkwarts-
maat. Deze muziek wordt uitgevoerd op een in-
drukwekkende collectie renaissance- en barokblok-
fluiten van groot tot klein. 
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Mazacrocha bestaat nu vijf jaar als kwartet met 
Janneke Allaart, Ieke van der Helm , Hedwig 
Gaasterland en Astrid Manders. Via zomercursus-
sen kwamen zij in contact met Else Carrière zodat 
er nu ook prachtige vijfstemmige muziek gespeeld 
kan worden. Het zijn allemaal vergevorderde ama-
teurs die het ervoor over hebben om door heel Ne-
derland te reizen om samen te repeteren.  De mu-
ziek wordt heel serieus genomen maar het plezier 
in het spelen is minstens zo belangrijk. 
Drie jaar geleden gaf Mazacrocha al een concert in 
het Koningskerkje, wat mooie herinneringen heeft 
opgeleverd bij spelers en publiek. Astrid is opge-
groeid in Vierlingsbeek en Janneke werkt inmid-
dels in Boxmeer, zodat er een binding is met de 
streek. In april gaf Mazacrocha met het huidige 
programma concerten in Utrecht en Dordrecht. 
Waar: Koningskerkje Vierlingsbeek
Wanneer: Zondag  31 mei, 15.00
Toegang: €7,50  
Vrienden Koningskerkje € 5,-, 
tot 12 jaar € 2,50
Reserveren: info@koningskerkje.nl of telefoonnr 
0478 632172 (José Evers)

19 t/m 22 mei
Ook dit jaar organiseert PLUS Verbeeten in sa-
menwerking met JOC Vierlingsbeek/ Groeningen 
de jaarlijkse wandel4daagse. Dit evenement wordt 
gesponsord door PLUS Verbeeten en alle op-
brengsten zijn voor het JOC. We hopen op goed 
weer en dat jullie weer allemaal met ons meelo-
pen!!

Informatie
De PLUS Wandel4daagse zal dit jaar gehouden 
worden van dinsdag 19 t/m vrijdag 22 mei. 
De start/finishplaats is het JOC/Gryphus-gebouw, 
Grotestraat 18a in Vierlingsbeek. Elke dag kan er 
vanaf 17.30 uur gestart worden. De finish is uiter-
lijk om 20.30 uur. 
Startkaarten voor alle 4 de dagen kun je al voor de 
4daagse kopen bij PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek. 
Deze kaarten kosten € 7,50 of één volle PLUS-
punten-spaarkaart (ter waarde van € 6,00). Aan de 
kassa bij aanvang van de wandel4daagse kun je 
ook nog startkaarten kopen, voor 4 dagen betaal je 
dan ook € 7,50 of  € 2,50 voor een dagkaart. 

Tot slot
Op vrijdag hebben we net als voorgaande jaren een 
feestelijke intocht, deze zal om 20.00 uur vertrek-
ken vanaf het park (het ‘Koningsparkje’) bij Huis 
ter Maas aan de Spoorstraat. Als je de intocht niet 
mee wilt lopen kun je gewoon terug gaan naar de 
start/finishlocatie, daar kun je net als elke dag tot 
20.30 uur finishen. 

Na de intocht is er bij het clubgebouw van het JOC 
een gezellige finale-avond. Hier zullen de medailles 
(deze krijgen de deelnemers wanneer ze minstens 
3 van de 4 dagen gelopen hebben) uitgereikt worden 
en de winnaars van onze speciale finaledag actie 
bekend worden gemaakt. De actie zal dit jaar anders 
zijn dan de jaren hiervoor, maar we houden jullie nog 
even in spanning wat het gaat worden….

Tot ziens bij de 4daagse!!

Eindelijk je gewicht onder controle 
hebben èn houden?
Vitaler blijven met de juiste voeding, is 
dat een droom?
Ben je op zoek naar nog 
beteresportresultaten?

Sinds januari 2015 is Samen Gezond gevestigd in 
Vierlingsbeek. Samen Gezond is een bedrijf dat 
advies en begeleiding aanbiedt aan iedereen die 
zijn of haar gezondheid, gewichtsbeheersing, 
vitaliteit of sportprestaties wil verbeteren.
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Vanuit de visie dat gezond leven, bewegen en 
bewust eten bijdragen aan een optimale levensstijl, 
wordt advies gegeven over talrijke onderwerpen en 
worden diverse (sport)activiteiten georganiseerd. 
Op basis van individuele analyses worden program- 
ma’s samengesteld. Belangrijke elementen hierin 
zijn de basisbeginselen van goede en evenwichtige 
voeding, maar ook gepersonaliseerde voedings-
plannen en advies en coaching naar een actieve 
levensstijl. De belangrijkste onderwerpen waarvoor 
u bij Samen Gezond terecht kunt hebben betrek-
king op:

✶  Overgewicht
✶  Ondergewicht
✶  Gezondheidsklachten
✶  Gebrek aan vitaliteit
✶  Verbetering sportprestaties
✶  Uiterlijke verzorging

Bij Samen Gezond houden we van een persoonlij-
ke aanpak. Dat wil zeggen dat we altijd starten met 
een kennismakingsgesprek en dat we belang hech-
ten aan goede opvolging en optimale informatie. We 
zijn er namelijk van overtuigd, mede door onze er-
varing, dat we alleen op die manier kunnen werken 
naar de doelen van onze klanten.

Samen Gezond werkt met de producten van Herba-
life, omdat wij daarmee persoonlijk goede resultaten 
hebben gerealiseerd. Herbalife staat bekend als het 
meest gerenommeerde en verantwoorde A-merk op 
het gebied van voeding; spelers van grote voetbal-
clubs als PSV en AJAX maken veelvuldig gebruik 
van de producten van Herbalife. Dit zal u ongetwij-
feld veel vertrouwen geven! 

Wees er klaar voor om je beter te voelen, er beter 
uit te zien en te genieten van een leven vol welzijn 
door een evenwichtig voedings- en bewegingspro-
gramma! Neem nu contact op met Samen Gezond 
en vindt de inspiratie om je doelen te bereiken! Ve-
len gingen u al voor.

Samen Gezond 
Johan en Rachel Jansen
Vierlingh 37
M 06-24287219
E info@samenengezond.nl 
W www.samenengezond.nl 
F www.facebook.com/samenengezond

Samen Gezond organiseert: Bootcamp-
24Vierlingsbeek!

Gezond leven, bewust eten èn bewegen dragen naar 
de visie van Samen Gezond bij aan een optimale le-
vensstijl. Om dit te stimuleren start Samen Gezond 
vanaf maandag 18 mei met een wekelijkse bootcamp. 
Deze is geschikt voor jong en oud en voor zowel be-
ginner als gevorderde; voor iedereen dus! Natuurlijk 
ook voor mensen buiten Vierlingsbeek.

Wat:
●  Lekker sporten in de buitenlucht van Vierlings-

beek met een gezellige groep mensen
●  1 uur lang trainen op conditie, kracht en uithou-

dingsvermogen, maar vooral:
●  1 uur lang plezier en gezelligheid
Wanneer:
●  Vanaf maandag 18 mei iedere maandagavond
●  Vanaf 19.15 uur verzamelen in de ontmoetings-

ruimte van het Joffershof, om 19.45 uur start de 
Bootcamp.

Voor wie:
●  Voor ieder niveau
●  Oefeningen zijn afgestemd op iedereen die wil 

bewegen; jong en oud, man en vrouw, beginner 
en gevorderde.

Kosten:
●  € 3,50 euro per deelnemer. Dit is inclusief krui-

dendrank vooraf, 1 uur lang bootcamp les en 
een herstelshake na de training (shake vol voe-
dingsstoffen en snel opneembare eiwitten voor 
goed herstel). Zo heeft de training nog positie-
vere effecten op je lichaam!

Wij bieden hiernaast iedere deelnemer een 
GRATIS Fitcheck aan; dit is een lichaamsmeting 
met voedingsanalyse. Zo kom je onder andere te 
weten hoeveel eiwitten je nodig hebt om je lichaam 
optimaal te laten functioneren.

Aanmelden:
Stuur ons een email (info@samenengezond.nl) of 
bel/app 06-23369044.
Like ons op Facebook en blijf op de hoogte: 
Bootcamp24Vierlingsbeek.

The voice van 't Vrijthof: 
Wederom een grandioos succes!

Op zaterdag 25 april 2014 vond alweer de vier-
de editie van The Voice van 't Vrijthof plaats. De 
avond  is inmiddels alweer een begrip bij alle Vier-
lingsbekers en Groeningenaren die van een mooi 
potje (pop)muziek houden! En terecht, want wat 
een geweldige avond was het ook dit jaar weer. 
Het is verbazingwekkend hoeveel muzikaal ta-
lent en hoeveel gouden keeltjes er verstopt zit-
ten in Vierlingsbeek en Groeningen. Van Bony M. 
tot Avicii, van Nielson tot Whitney Houston, en van 
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Oasis tot Linda, Roos & Jessica, het kwam alle-
maal voorbij en het publiek genoot met volle teu-
gen!

Harmonie en Slagwerkgroep De Herleving wil ie-
dereen bedanken die deze avond mogelijk heeft 
gemaakt, in het bijzonder Mark van Berlo (Mali-
bu Sound & Light) voor licht en geluid; de dames 
van kapsalon José die belangeloos voor alle kap-
sels en make-up hebben gezorgd; Jan Nillesen 
(Concordia) voor de zaal; alle bedrijven die prijzen 
voor de loterij hebben geschonken; Marijn Broeren 
(Marco Borsato), Diny Bartels (Angela Groothui-
zen), Lars Reen (Jan Vayne) die deze avond aan 
elkaar hebben gepraat; alle artiesten voor hun ge-
weldige bijdrage; de organisatie die bergen werk 
heeft verzet; en alle harmonie- en slagwerkgroep-
leden die hebben geholpen om deze avond tot een 
succes te maken!

VONDELNIEUWS

Om op muzikale wijze het oorlogsverdriet te her-
denken, waren vorige week maandag,  op 4 mei jl. 
tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking,   het Groe-
nings koor en het Vondelkoor alsmede Harmonie 
De Herleving, weer present op het Vrijthof.
Naast de slachtoffers uit de eigen gemeenschap 
van Groeningen en Vierlingsbeek, werden allen 
herdacht die het leven verloren door of ten gevol-
ge van het zinloos oorlogsgeweld of de deportaties 
naar concentratiekampen, tijdens de 2e  Wereld-
oorlog.

Kasteeltuinen Arcen.
Op zondagmiddag 12 juli a.s. zal het koor zich op-
maken om tijdens optredens in de Kasteeltuinen in 
Arcen bij toehoorders ook aangenamere herinne-
ringen en gevoelens op te wekken.
Liefhebbers van natuur en cultuur die dan de tui-
nen  bezoeken, krijgen als ze dat willen, het zang-
plezier van Vondel er gratis bij.

Drie koren concerten.
Op 17 oktober a.s. zal in Blitterswijck samen met 
Zangvereniging Vivace uit Hout-Blerick en Zang-
vereniging Erato uit Blitterswijck, weer een Herfst-
concert worden gehouden, dit keer in Blitterswijck. 
Een eerdere editie op 1 november 2014 in Hout-
Blerick, bleek erg succesvol en werd door de be-
zoekers zeer gewaardeerd. 
In de herfst van 2016 zullen de koren zich tenslotte 
presenteren in Vierlingbeek.
U wordt daarover dan natuurlijk nog tijdig geïnfor-
meerd.
 

Jaarvergadering.
Tijdens de Jaarvergadering op 30 maart jl. moest 
worden vastgesteld dat het met het ledental niet 
bepaald crescendo gaat, om in muziektermen te 
spreken.
Een punt van grote zorg voor het bestuur, maar 
ook een reden om trouwe leden eens extra in de 
schijnwerpers te zetten.

Theo Gerrits (wegens gezondheidsproblemen af-
wezig) en Lambert Litjens, vierden het 12,5 ja-
rig lidmaatschap en werden in de bloemen gezet, 
waarbij ze en passant ook nog een bruggetje wis-
ten te slaan naar de jaarlijkse:

Bloemenactie.
Deze wordt op donderdag 21 mei a.s. gehouden. 
We hopen ook dit jaar weer een beroep op u te 
kunnen doen, want uw steun is voor Vondel onont-
beerlijk!
Bij voorbaat al onze hartelijke dank voor uw welwil-
lendheid. 
 
De voorzitter,
Martin van Rijswijck.  

Maandag 18 mei gaan we vissen op forel bij 
visvijver 'de Uitkomst' in Vortum- Mullem. 
Omdat we er van uitgaan dat we deze dag met de 
fiets kunnen gaan, verwachten wij alle deelnemers 
om 16.45 uur op het Vrijthof.

Donderdag 28 mei neemt schaapsherder Frank 
van der Zanden ons mee voor een wandeling met 
zijn schaapskudde door ´t Maasheggengebied. 
Deelnemers vertrekken om 18.45 uur met de fiets 
vanaf ´t Vrijthof.



9

Symphonica restaurant: Bèkse Bites  
Op het bordes van de kerk kan iedereen 
genieten van heerlijke lekkere Bekse Bites. 
Ter gelegenheid van Symphonica in Sporto is er 
een  unieke culinaire samenwerking ontstaan 
tussen LekkerBèks, Kusters Catering, Seyfi 
Doner en de Ezelgasterij. 
Er zijn overheerlijke Bites voor jong en oud 
aanwezig. 
Het restaurant is op 5 juli geopend tussen 
13.00u en 17.00u. 

Wie wint de enige echte Symphonica in 
Sporto prijs? 
Deze prijs gaat naar een van onderstaande 
combi-verenigingen. Hun prestaties op 5 juli 
kunnen het puntenaantal aanzienlijk 
verhogen. 
Vanaf Januari 2014 tot en met Mei 2015 
werden de volgende evenementen 
georganiseerd: 
18-apr-14 Mens vs Paard; Rijvereniging 

Valentinus, Stg. Doejemee, 
Woonzorgboerderij De Hultenhoek 

14-5-2014  Jong gedanst=Oud gedaan; Bs 
Laurentiushof, KBO, Stg. Doejemee 

20/23-5-2014   Wandel4daagse; JOC, Groenings  
                            koor 
1-jun-2014        Verrassingsact voor jong & oud; 
                            Smartlappenkoor, Bekse Klinkertjes 
21-6-2014         Muziek op de Maas in beweging; 
                            ZEV, Damesgymclub V'beek, 
                            Dorpsraad Groeningen 
24-8-2014          Bekse Steppenronde; Oranje 
                            comité, Bibliobeek/Beek Beweegt 
7-9-2014  Maxi-Music-Bal; CV de 

Keieschieters, Tennisvereniging 
V'beek , Harmonie de Herleving 

23-11-2014  Pietensportdag Des Leuk;  
                             Korfbalvereniging DES,   
                             Sinterklaascomite 
25-3-2015 Valbreken Jong& Oud; Bs   
                             Laurentiushof, Judovereniging  
                             Randori, KBO 
14-5-2015  Voetbal&Schiet Toernooi; RKVV 
                             Volharding, Gilde Groeningen 
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Kunstroute Holthees-Smakt
Onder de titel “OP DE GRENS VAN…..” presenteert 
de Stichting Mariakapel met Hemelvaart voor de 
zesdekeer een kunstroute die voert door Holthees 
en Smakt. Bijna veertig kunstenaars presenteren 
zich op dit tweejaarlijkse evenement. Van 14 t/m 
17 mei zullen zij Holthees en Smakt tot een bijzon-
dere attractie maken. 

De Mariakapel in Holthees en het Pelgrimshuis in 
Smakt zijn startpunten van de kunstroute. In de ka-
pel is een overzichtsexpositie ingericht. Men kan 
hier terecht op donderdag, zaterdag en zondag 
van 11.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag 15 mei 
van 14.00 uur tot 21.00 uur. De route is circa 2,5 
km lang en gemakkelijk te fietsen of te wandelen.
Meer informatie vindt u op www.mariakapel.nl 

Duitse tank naar Nederland

Vijf jaar geleden bedacht het Oorlogsmuseum 
Overloon een nieuw evenement, Militracks. Het 
was eigenlijk bedoeld als eenmalige presenta-
tie voor techniekliefhebbers. Door het enthousias-
me van het publiek werd het een jaarlijks terugke-
rend gebeuren. En nu luidt de komst van een groot 
Duits Sturmgeschütz de volgende fase in van de 
ontwikkeling die Militracks sinds het begin heeft 
doorgemaakt. 
Militracks is een evenement voor rijdend militair 
materieel. Opmerkelijk is dat het daarbij alleen 
maar om Duitse voertuigen uit de Tweede Wereld-
oorlog gaat. Die voertuigen waren technisch ge-
zien meestal een stuk beter dan wat de geallieer-
den hadden. Maar er zijn er tegenwoordig niet 
meer zo veel van over, omdat de meeste na de 
oorlog naar de schroothoop gingen. Dus om toch 
een goed programma te kunnen aanbieden ging 
het museum in 2010 samenwerken met particulie-
ren die zo’n voertuig hadden. Daardoor kwamen er 
wagens en motoren naar Overloon die in Neder-
land normaal niet te zien zijn. Deze groep particu-
liere verzamelaars vormt ook dit jaar weer een be-
langrijk onderdeel van het programma.
Maar vorig jaar ging Overloon ook samenwerken 
met een Duits museum dat een voertuig voor Mi-
litracks beschikbaar stelde. Dat was een kleine 
vrachtwagen op rupsbanden. De museale samen-
werking was een probeersel, want het komt niet 
vaak voor dat militair materieel uit Duitse museum-
collecties in het buitenland te zien is. 

Dit jaar werkt Overloon opnieuw samen met een 
museum. Het legt de lat weer een stukje hoger, 
want het Duitse legermuseum in Koblenz leent een 
indrukwekkende pantserwagen uit, met een groot 
kanon, voor Militracks. Het gaat om een Sturm-
geschütz III. Dit enorme rupsvoertuig werd vanaf 
1942 gebouwd en was bedoeld om tanks van de 
tegenstander uit te schakelen. Het zal tijdens Mili-
tracks alleen al door zijn grootte de aandacht trek-

ken. “Overloon mag zich met deze collegiale sa-
menwerking terecht vereerd voelen”, aldus Jan van 
Berlo, de coördinator van Militracks. 
Het evenement in Overloon vindt op 16 en 17 mei 
plaats. Er worden tienduizend bezoekers verwacht, 
die ongeveer tachtig voertuigen kunnen zien, af-
komstig uit acht Europese landen. Ook daarmee 
zal Militracks dan weer een maat groter zijn dan 
vorig jaar, toen er ruim achtduizend bezoekers 
kwamen kijken.
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                                                   

 
 

 

 adverteren
doet verkopen

Vanaf heden zijn we weer in het bezit van 
twee tapijtreinigers voor de verhuur. 
De tarieven zijn voor: een halve dag slechts 
€ 10,00 en voor een hele dag € 17,50.
De reiniger kost € 5,95 per liter wat goed is voor 55m2. 
Uiteraard kunnen wij de  tapijtreiniger brengen 
en ophalen. (ook voor autobekleding en bankstel)
Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

Tapijtreiniging

Te koop verse aardbeien 
H. Linssen Op den Bosch 4

Openingstijden
Maandag, woensdag en donderdag:

13.30-18.00 uur
Vrijdag:  9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur

Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
Zondag en dinsdag gesloten

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Verruiming openingstijden 
poli Bloedafname
De openingstijden van de poli Bloedafname 
van Maasziekenhuis Pantein zijn verruimd. 
Vanaf heden kunnen mensen van maandag 
tot en met vrijdag tussen 7.30 tot 17.00 uur 
bloed laten prikken in het Maasziekenhuis. 
Voor het bloed prikken is een afspraak ma-
ken niet nodig.

Kaartverkoop kindermusical 
Coole Kunsten gestart!

Op 31 mei worden in het buitentheater van De 
Weijer in Boxmeer twee voorstellingen gegeven 
van kindermusical ‘Coole Kunsten’. De musical is 
binnen- en buitenschools vormgegeven door ruim 

600 kinderen uit de gemeente Boxmeer, die dit 
project financieel ondersteunt. Meer dan 200 kin-
deren spelen een rol op of om het podium.

Coole Kunsten speelt in Museum Uit de Kunst. Di-
recteur Vleutjes en de vrolijke kunstenares Sami-
ra Smaragd kibbelen er heel wat af over wat kunst 
nu eigenlijk is. Helemaal als er een kans is, dat 
de koning op bezoek komt! Maar dan… worden ‘s 
nachts álle kunstwerken uit het museum gestolen. 
Meneer Vleutjes is ten einde raad, maar Samira 
bedenkt een fantastische oplossing. De boodschap 
van de musical: ‘iedereen is cool met de kunsten 
die hij kan’. 

Kaartverkoop via website Doejemee
Kaartjes à € 3,50 zijn te verkrijgen via de website 
van Stichting Doejemee, de organisator van het 
hele project: www.doejemee.nu. 
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Gespecialiseerd in:
● Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●  De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●  De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●  Hotstone en orang Malu massage
●  Microdermabrasiebehandelingen
●  Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368

          kusterscatering.nl
     
            Soetendaal 8
          Vierlingsbeek 
            0478-632213

U kunt bij ons terecht voor 
ontbijt                     broodjes                      lunch 
     koud buffet   warm buffet     thema buffet      
hapjes                    tapas                     barbecue 

Maar ook voor de complete verzorging  
van uw tuinfeest 

Bandenhandel Groeningen 

Voor al uw zomer- en 
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erflanden 17 
5831 ZA Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237

Openingstijden:
Maandag  18.00 - 22.00 uur
Woensdag  18.00 - 22.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur

Boukje Weel

Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T  0478 - 561156
I  www.boukjeweel.nl

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw 
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop 
rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect
tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk 
van ons werk.

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Fons Peltenburg

bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty



14

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

Tel: 0478-632232
E: Info@limabv.nlwww.nlmeubel.nl

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!

Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA












Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Groeningsestraat 40  •  5826AD Groeningen  •  Tel. 0478-631548

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233 
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Warme Bakker Degen
Reclame: 18 t/m 23 mei
 ●  Appelvlaai €7,25
 ●  Waldkornbrood €2,25
 ●  Meergranencroissant €0,75
1e pinksterdag 25 mei zijn wij gesloten.
Reclame: 26 t/m 30 mei
 ●  Abrikozenvlaai €7,25
 ●  Spelt meergranen donker €1,85
 ●  Kroket/frikandelbroodje €1,20

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Ook dan kunt u op ons rekenen!

Minder mobiel?

Bankieren bij Rabobank betekent 
bankieren zoals u dat wilt.

Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze 

kantoren in Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen 

mogelijk, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke 

beperking.

In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien 

Lemmens of Anja van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van  

uw bankzaken.

Bel voor een bezoekafspraak 
met (0485) 450 450

Een aandeel in elkaar

Schootsveld 2, Vierlingsbeek
0478 - 63 40 20   www.muldersautos.nl

VERTROUWD 
EN BETAALBAAR
BIJ U OM DE HOEK!

Onderhoud, reparatie, apk,
verkoop en inkoop
van alle merken
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Open dag! 

16 & 17 mei 2015 
11.00 – 17.00 uur 
www.ezelgasterij.nl 
Tel:06-11150846 
 

Zaterdag: 
Wandelstok maken 
kindermarkt 
Zondag: 
Skelterrace 
Ezeltje rijden 
Kraampjes 
 
 
 

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Judith Rouwens 
Laurentiusstraat 57
5821 AV Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl 
info@lekkerbeks.nl

Donderdag - Dinsdag 
16.30-18.00 uur.

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

kijk op de website www.salontoine.nl

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

NIEUW: GRATIS PECH 
ONDERWEG HULP

-  100% service
-  klantvriendeli jk
-  kwaliteit
-  betrouwbaar
-  persoonli jk
-  luisteren naar  uw wens
-  goede pri js/kwaliteit  verhouding-  goede pri js/kwaliteit  verhouding

WWW.AUTOKUSTERS.NL


